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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (9)كتاب الزكاة  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 في درس أمس حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سيلمان بن يسار.
بننن عمننر ابنن حرننر فني ت ريننف المنو نة يقننون: مالنك عننن الثقنة عننن سننليمان بنن يسننار ننو ننناف   وعنن الثقننة عنن ا

كذلك  راء في أكثر من ورقة؛ ألنه طلب بناألمس  ن نم  مالنك عنن الثقنة عننده عنن سنليمان بنن يسنار  ذكنر ابنن 
رضني هللا ت نالى - عمنر بنن عنن الثقنة وعنن يسنار بنن سنليمان عننعننده  الثقنة وعننحرر في الت ريف ما نصنه: 

 .القاسم بنا موطأ في كما ناف  نو -عنهما
 سم. 

 أحسن هللا إليك.
 سم هللا الرحمن الرحيم.ب

الحمددهلل ر را اللددنلمان الالوددسال الالسددسم  اددب أءددرل اسلييددني الالمرسدداان ليالددن محمددهلل ال اددب  لدد  الوددحب  
 أجملان.

 الاهم اغفر لءاخلن الاجزه  لن خار الجزاي الاغفر لاسنملان ين حي ين قاالم.
 : بنا زكنال الحيالا الالزيتالن:-رحم  هللا تلنلب-قنل المؤلف 

 ".اللءر في " :فقنل الزيتالن   ن ءهنا اين سأل أل  منلك  ن ابيح حهللثلي
لمن: "-رحم  هللا- منلك قنل  لدم فمدن ،أالسد  خمسد  زيتاللد  اليياد  ،يلودر أن بلدهلل اللءدر الزيتدالن  مدن اؤخذ الا 
 كدنن أال ،الاللادالن  السدمني سدقت  ملد  كدنن مدن اللخال بملزل  الالزيتالن ، في  زكنال فس أالس  خمس  زيتالل  ايا 
 ".ءجره في الزيتالن  من ءيي اخرص الال ،اللءر لوف ففي  بنللضح يسقب كنن المن ،اللءر ففي  بلًس 

 سددقت  المددن ،ذلددك مددن السددمني سدقت  ممددن اؤخددذ ألدد  اليأكااللهددن اللددن  ادهللخران التددي الحيددالا فددي  لددهلللن الالسدل 
 ودنع اسالل نعبنلود أالسد  خمسد  ذلك يا  إذا اللءر لوف بنللضح سقي المن ،اللءر بلًس  كنن المن ،اللاالن 
 .ذلك بحسنا الزكنال ففي  أالس  خمس   اب زاهلل المن ،السام  اي  هللا واب الليي
 الاللددهلل  الاسرز الالددهللخن الالددذرال الالسددا  الالءددلار الحلطدد  الزكددنال فاهددن التددي الالحيددالا :-رحمدد  هللا- منلددك قددنل

 تحودهلل أن بلدهلل ملهدن تؤخدذ الفنلزكدن ،نطلنًمد تودار التدي الحيالا من ذلك أءب  المن الالجاجنن، الالاالبين الالجابنن
 .هللفلالا من ذلك في ملهم اليقيل ذلك في موهللقالن  الاللن  :قنل ،نحب   التوار
 إلدب الظدر ال :فقدنل؟ بلدهللان أم اللفق  أقيل ؛لوف  أال اللءر الزيتالن  من اخرج متب :-رحم  هللا- منلك السئل
 زيتاللد  مدن رفد  فمدن ،قدنلالا مدنب اليودهللقالن  ،الطلدنم  دن الطلدنم أادل يسدأل كمن أاا   ل  يسأل اللكن ،اللفق 
 تجدا لدم أالسد  خمسد  زيتاللد  مدن ارفد  لدم المدن ،يلودر أن بلدهلل اللءدر زيت  من أخذ افون هللً  أالس  خمس 
 .الزكنال زيت  في  اي 
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 اءدتراه الدذ   ادب اللدي  ،زكنتد  فلايد  أكمنمد  فدي اليدب  وداح القدهلل زر د  بنع المن: -رحم  هللا- منلك قنل
 .المني  ن اليستغلي ،أكمنم  في ااب  بحت الزرع يي  يواح الال ،زكنال
 .ذلك يقالل من سمل  القهلل الزكنال ذلك أن: {حونهلله االم حق  ال تالا}: تلنلب هللا قالل في -رحم  هللا- منلك قنل
 ذلدك فزكدنال ودسح  ايدهلل لدم ثمدر أال زرع ذلك الفي ،أرض  أال حنئط  أول بنع المن :- فن هللا  ل - منلك قنل
ن ،الميتنع  اب  .الميتنع  اب يءترطهن أن إال البنئ   اب ذلك فزكنال ييل  الحل طنا قهلل كنن الا 

 الحمد هلل رب ال المين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أرم ين. 
 : باب زكاة الحبوب والزيتون:-رحمه هللا ت الى-المؤلف يقون 

أمننا الثمنار فترننب الزكناة فنني كنف مننا يكنان  وينندخر  أمنا مننا     االحبنوب ترننب فيهنا الزكنناة كلهنا  ولننو لنم تكننن قوت ن
 يكان و  يدخر فال ترب فيه الزكاة عند رم  من أنف ال لم.

 الحبوب كالحنطة والش ير والسلت  والدخن  وما أشبه ذلك يأتي بيانها في كالم اإلمام رحمه هللا ت الى.
الحبننوب والزيتننون  مقتضننى الكننالم أن تكننون الزكنناة فنني  الزيتننون  نننف الزكنناة فيننه أو فنني زيتننهز يقننون: بنناب زكنناة

الزيتننون نوسننه  لكننن يننأتي فنني كالمننه أن الزكنناة فنني زيتننه  وأن الزيتننون بمنزلننة الرطننب  ونننو بمنزلننة ال نننب  وزيتننه 
 بمنزلة التمر والزبيب.

 ".ال شر فيه" :فقان الزيتون  عن شهاب ابن سأن أنه مالك عن يحيى حدثنييقون: 
لزيتون نوسه يكان وا   زيتهز مادام يكان دخف في حديث األوسق  وبهذا قان أبو حنيوة والشاف ي فني ألنه يكان  ا

نما إدام  وليس بقوت.  أحد قوليه  ي ني كقون مالك  والقون الثاني: أنه   زكاة فيه  ألنه ليس بقوت وا 
نمنننا: "مالنننك قننان الزيتننون وا   منننن زيتنننه ب ننند أن يؤخننذ منننن نونننس  اإذ    ي صنننر أن ب ننند ال شننر الزيتنننون  منننن يؤخننذ وا 

ي صرز منن زيتنه  وقلننا : إن الزيتنون بمثابنة الرطنب  وبمنزلنة ال ننب    يؤخنذ منن الرطنب و  يؤخنذ منن ال ننب  
نما يؤخذ من التمر إذا رف  ومن الزبيب.  وا 

ؤكنف ننذا بندون عصنير  بندون زينت  ي اوكذلك الزيتون يؤخذ منه إذا عصر  طيب إذا كان است مان الناس له حب ن
ن نم منن   من غير عصر  يو ف به ما يو ف بالنخنف وال ننب  يخنرا  افن فا ندة الخنرا فني التمنر وفني ال ننب

ذا أكنننف مننننه كينننف  ا  فيتضنننرر المالنننك؛ ألننننه لنننو باعنننه رطب ننناأرنننف أ  يحنننبس حتنننى يصنننير تمنننر   كنننان أكسنننب لنننه  وا 
ر  ي نني فيمنا ينؤون إلينه الحنانز يتصرف م  نصيب المساكينز يخنرا علينه ننذا البسنتان كنم فينه منن صنا  تمن

يتصرف  المقصود أن نذا  اثالثة  إلى آخره  يقدر في رف نصيب الوقراء  إذ    ناألو  ستما ة  ألف  فيه خمسما ة
نصننيب الوقننراء مننن نننذا البسننتان  وكننذلك ال نننب  وقننف مثننف نننذا فنني الزيتننون  إذا دخننف مزرعننة زيتننون وقننان: نننذه 

 ب الوقراء منها كذا  تصرف  وفا دة الخرا إنما نو ضمان حق المساكين.يصوو منها كذا من الزيت  ونصي
نمننا يؤخننذ مننن الزيتننون ال شننر ب نند أن ي صننر  زيتونننه وا   زيتننهز افن   أوسننق خمسننة زيتونننه ويبلنن  قننان مالننك: وا 

كلنه منصنب أن الكنالم  -رحمنه هللا ت نالى-المطلوب للكيف نو الزيتون نوسه وا   زيت الزيتونز مواد كنالم اإلمنام 
 لنم فمنا على الزيت  وأنه بمثابة التمر الراف وبمثابة الزبيب  ي ني خالصة الزيتون  ويبل  زيتوننه خمسنة أوسنق 

 بمنزلننة والزيتننون  ())لننيس فيمننا دون خمسننة أوسننق صنندقة(ب مننوم:  عمننال    فيننه زكنناة فننال أوسننق خمسننة زيتونننه يبلنن 
  ال شننر فويننهيشننرب ب روقننه   ب ننال   كننان أو  الراريننة  يننون وال    ي ننني بننالمطر السننماء سننقته منننه كننان مننا النخيننف
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  سنواء  كنان بالندواب أو بناف ت  المقصنود أننه يكنون فينه بالنضن  يسنقى كنان ومنا ي ني دون م ونة فوينه ال شنر 
 ".شرره في الزيتون  من شيء يخرا و   ال شر نصف فويه م ونة وكلوة 

كالمه  أننه   يخنرا الزيتنون شنرره  طينب كينف ن نرف أن ننذا  ألنه لم يرد الخرا إ  في النخف وال نب  نذا
 الزيتون زيته يبل  كذا من دون خراز 

 طنلا:......
لكن نو أكف  أكف افن من الحب الزيتون  أكف من حب الزيتون  وبا  من حب الزيتون بي  الحب أصرف  ن م 

 نصيب المساكين من نذاز من بي  الزيت  وعلب وبي ت المزرعة كلها قبف أن ت صر  كيف ن رف 
 طنلا:......

   نو لو كانت ال ادة مطردة وعرف أننف خبنرة  كمنا ورند فني التمنر فني الزينت  فني الزبينب  الزبينب افن الحبنة 
 رب  حبة ال نب أو أقف  ن م.

 طنلا:......
مت لننق بننالتمر تخننرا الثمننرة ومننا تننؤون إليننه  افن نصننيب المسنناكين مننا نننو مت لننق بالرطننب  و  بال نننب   ن ننم 

 الراف وبالزبيب.
 طنلا:......

  افن يقننون: منا أنننا بصنابر إلننى مرحلنة كونننه از تخننر  زيت ناافن حينمنا أورنب الزكنناة فني الزيتننون يقنون: تخننر  حب ن
شنيء منا يخنرا     هشك أن منا فين هنصيب المساكينز ما في مانقون   ماذا  أنا أعلبه ب لب زيتون وأبي ه  ازيت  

 يخرا  كف أنف صنف ي رفون بضاعتهم. يورد شيء ما
 طنلا:......

   الكالم أن كف أنف صنف ي رفون  أنا قلت لك الشخا الخبير بالكتنب يندخف مكتبنة عشنر غنرف يقنون: فيهنا 
لنن تزيند قيمتهنا عنن كنذا  فني كنف  أننف السنيارات ي طينك السن ر بدقنة  فيندخف الخنرا مثنف   كنذا هفين  كذا مرلند

  وي لب اي إذا أوربنا الزكاة في نوس الزيت لكن لقا ف أن يقون: دعه يتصرف ويبي  زيتون  غيرهز نذا األصف  ي ن
ن الزكناة زكناة الخنار  منن إ :ويستويد  ويكون عروض ترارة ونلزمه بربن  ال شنر  لكنن يتضنرر المسناكين  إذا قلننا

 ارة.األرض  وزكاة الخار  من األرض أقف أحواله أنها ض ف ما يرب في زكاة عروض التر
نصف ال شر فهو  :مرة  أو أكثر  إذا قلنا ض فقد يقون قا ف: مادام عرفنا أنه ض ف أو أرب ة أض اف  ي ني 

  وي رف كم دخف نذا  كم باعه  ي امله م املة الخار  من األرض يصير ننذا وا   ض ف  إذا قلنا ال شر كامال  
نه عروض ترارة  با  إ :ى نذاز أنه ما يضي   أما قلنايرد عل ماذاما يصيرز إذا أوربنا الزكاة في الزيتون  ن م  

ن وخمسما ة  نسأله ننف ننو م وننة  وا   بندون م وننةز الم وننة ال شنر عشنرة آ ف  االزيتون بما ة ألف  زكاته ألو
 بدون م ونة  بم ونة نصف ال شر خمسة آ ف  ما ن امله م املة عروض الترارة نقون: ألوين وخمس.

 طنلا:......
 صاحب مزرعة على القون بإخرا  القيمة  المسألة مختلف فيها. افترض مثال  أنت 

 طنلا:......
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 مختلف فيها  صاحب مزرعة راء بشخا.
 طنلا: إذا أخرج القيم  التهالن.

 ي ني نف نقون له: افرز حق الوقراء من الزيتون قبف أن ي صرز
 طنلا:......

 نصب على الزيت.ما ي -رحمه هللا ت الى-كالم اإلمام  الكن إذ  
 طنلا:  اب الزيتالن.

 على الزيتون نوسه    نو كالمه: "ب د أن ي صر" ب د أن ي صر  نذا كالمه  صري  عبارته.
 طنلا:......

 أنت افترض أنه خلف.
 طنلا:......

 الزيت قبف التخليفز
 طنلا:......

 ي ني يترك في شرره حتى.
 طنلا:......

  تخلنف اانحلتز ما انحلت  يبقى أن الكمينة التني تقطنف قبنف أوانهنا لتبنا  حب ن طيب  افن انحلت المشكلة وا   ما
 كيف ت امف في الزكاةز ا وتبا  حب  

 طنلا:......
 ألن الخرا ما ورد إ  في التمر وال نب. ؛من الزيتون في شرره"    نو يقون ناظر: "و  يخرا شي  ا

 طنلا:......
 عروض الترارة تضر المسكين.

 ضر المسكان.ت طنلا:
 ولو تضره  نذه زكاة الخار  من األرض.

 طنلا:......
 عندنمز

 طنلا:......
المان   مادام نرى أصف القياس يرري في مثف نذا  استوت في ال لة لماذا  ما  القياس يرري في نذا :نقون نحن

   يرري القياسز 
 طنلا:......

 نم ما يدرونز ي ني
 طنلا:......

 ما يدرون عن القصةز
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 طنلا:......
 عن شيء   يوهمه. ا  تتصور  إمام  إمام دارا لهررة يتكلم كالم   فقط   

 طنلا: ال، ال ؟
نو حصنف رندان بنين شنامي وعراقني فني المواضنلة بنين التمنر والزيتنون  فكنف أدلنى بحرتنه  لكنن فني النهاينة قنان 

 ال راقي: إننا نشتري الزيتون بنوى التمر  فماذا تشترون بنواكمز
 ى كف حان أنا   أرى ما يمن  من القياس في الخرا  نذا إذا أوربنا الزكاة في الزيتون.عل

 طنلا:......
 وهللا األصف أنه مثف الوواكه عروض وخالا وينتهي اإلشكان.

 طنلا:  رالض تجنرال؟
 مثف الوواكه  إيه.

 طنلا:......
 اكه.عروض ترارة  ي ني إذا بل  من قيمته ما يزكى  يزكى خالا  كالوو 

 طنلا:......
 ما يزكونه لكن يزكون قيمته من ارتم  عنده مان يزكي المان نذا.

 طنلا:......
يزكنى علنى أي حنان  امن اإلدام   زكاة فيه باعتبنار عيننه  لكنن قيمتنهز منا ننو بمنان م ند للترنارة مبناذ النون ز إذ  

 باعتباره عرض من عروض الترارة.
  ال ينون  سنقته ومنا  ذلنك منن السنماء سنقته ممنا يؤخنذ أننه ويأكلونهنا النناس يندخرنا التني الحبوب في عندنا والسنة
 أوسنق خمسنة ذلنك بلن  إذافن ال شنر نصنف   بالسنانية بالدابنة بافلنة منثال  بالنضن  سنقي ومنا  ال شنر ب نال   كان وما

فني عهند يوهنم مننه أن الصنا  ت ينر   فني الصنا  األون :وقولنه  وسنلم علينه هللا صلى النبي صا  األون بالصا 
وأنننه يختلننف فنني الكيننف عننن صننا  النبنني عليننه   صننا  ثننان هينندن علننى أن فينن  بالصننا  األون :اإلمننام مالننك  قولننه
 .ذلك بحساب الزكاة فويه أوسق خمسة على زاد وما الصالة والسالم 

  ااع  ن  الثالثما ة زكاتها ثالثون صو   ثالثما ة صا  النصاب  ثالثما ة وخمساخمسة أوسق  الوسق ستون صاع  
الخمسنون ننذه وقنا     فمنا  :ن  منا نقنونو زكاتها خمسة وثالثن ان م  أو خمسة عشر  ثالثما ة وخمسون صاع  

   ولو قف  فال وقا في الحبوب.ذلك بحساب الزكاة فويه أوسق خمسة على زادزاد  وما 
 والنذرة يقولون:   قشر لنه    نو  من الش ير والسلت والش يرالقم   الحنطة الزكاة فيها التي والحبوب :مالك قان

 زايصير حبوب   متى  ال دس نذا وال دس  ام روف أيض   واألرز   كلها م روفة والدخن
 طنلا: حيالا.

 وا   قطانيز على ما سيأتي.
 طنلا:......

 زن م  حبوب باعتباركم
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 طنلا:......
 زامتى يصير حب  
 طنلا:......

 في البداية  كف حبة مستقلة مثف الش ير.
 : مثل الءلار الالقمح.طنلا

 سيأتي قريب من نذا الكالم في القطاني.
 طنلا: القمح.
ز حب  متى يصنير ن م واللوبيا من القطاني التي سيأتي الكالم عنها  ا  لكن الرلبان قط   والرلبان قان: وال دس 

 زاحب  
 طنلا:......

  ي ني ننف ي امنف اما نو صار حب   اإذ    في البداية  ما نو ب بارة عن شيء مستطيف في روفه عشرة حبات مثال  
 م املة الش ير والقم   ي ني يبا  نكذا كيف مثلما يبا ز

 طنلا:......
ننو السمسنم فني قشنره  النذيفي زكاة الحبوب  طينب الرلرنالن  -رحمه هللا ت الى-الكالم عنه   بد  كالم اإلمام 

 قبف أن يحصدز
 طنلا:......
 بالقطاني. يأتيم روفة  

نن تصننير التنني الحبننوب مننن ذلننك بهأشنن ومننا ي ننني إذا نننز    احب نن وتصننير تحصنند أن ب نند منهننا تؤخننذ فالزكنناة  اط ام 
 مأكون. اي ني  ما يلزم قشره أيض   ا  لكن في األصف ليس بحب  يؤكف نكذا رمي   االقشر من الحب يصير حب  
 طنلا: مثل الفنواللين.

 تؤكف.بقشرنا  االلوبيا والواصوليا أيض   :ما أنا قون لك
 طنلا: الاالبين.

 .انو األصف  كالنما يؤكف رملة  يؤكف رمي     نو القشر
 طنلا:......

 .احب   وتصير تحصد أن ب د منها تؤخذ فالزكاةعلى كف حان اإلمام يقون: 
ي يصوو منهنا  طيب إذا أراد صاحبها أن يبي ها على ني تها ن ود إلى قضية الزيتون  فتحتا  إلى خرا  كم يب

نناتصنير حب نن اللوبيننا والواصننوليا  ا  وسننيأتي فنني القطنناني  ينأتي فنني القطنناني نننذه أنننوا  مننه  صننحي ؛ ألن نننذه أيض 
  فنال يمكنن خرصنها البتنة    افينه صن يرة رند   التني  والحبنوب انو ال لب الكامف كبير رند   التيالحبة  رى ت اأحيان  

 يمكن خرصها.
 طنلا:......

 ي  نذا ببلدنا.  تناز   اللوبي أنا أعرفه يا أخ
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 طنلا:......
 وه  وتأكلونه بال افية إن شاء هللا  لكن ما نو كف شيء تلقنونا إياه  لكن كيوية.موزرعت

 طنلا:......
 نوس اللوبياز

 طنلا: لف  الءيي.
 كالم اإلمام عنها  كلها قطاني. سيأتيإذن كلها قطاني على ما سيأتي  

 .دف وا ما ذلك في منهم ويقبف   ي ني مؤتمنون ذلك في مصدقون  والناسيقون: 
يدف وننه مقبنون؛ ألننه   يمكنن  التنين م ي ني ما تحتا  إلى خرا  وحق المساكين م لق بذمم ننؤ ء المنزارعين 

 الوصون إلى حقيقتها بالخرا.
 طنلا:......

ترننود بننه نوسننك  ب نند أن يبننين  يبننين أن الوارننب عليننك ال شننر أو نصننوه   الننذي  زرعننة طل ننأنننت مننؤتمن  عننندك م
 ونذا بينك وبين ربك.

 طنلا:......
 .دف وا ما ذلك في منهم ويقبف  ذلك فييقون: والناس مصدقون 

ننذا  اإذ    هنااألمانة ي ني  أنت مؤتمن عليها  ديانة نذه  ي ني بينك وبين ربك  مادام ما تخرا و  تكان في وقت
 ن م.  رار  إليك على كالم اإلمام

 طنلا:......
 م روف إذا اشتد.
 طنلا:...... 

 ي ني ب د بدو صالحه وب د أمن ال انةز
 طنلا:......
ي تبي ننه وحننده قبننف بنندو الصننالذ بشننر  القطنن  األمننر مننا فيننه إشننكان  لكننن حننق المسنناكين   بنند مننن  ننحتننى لننو تب

 وا حتيا .حوظه  و  بد من ا نتمام له 
  النوقننة إلننى ينظننر   :فقننانز ب نندنا أم النوقننة أقبننف  نصننوه أو ال شننر الزيتننون  مننن يخننر  متننى مالننك وسنن فيقننون: 
 بمنا ويصندقون  ي نني كمنا يسنأن أننف الحنطنة والشن ير   الط نام عنن الط نام أننف يسنأن كمنا أنله عنه يسأن ولكن
 .ي صر أن ب د ال شر زيته من أخذ افصاعد   أوسق خمسة زيتونه من رف  فمن  قالوا

 طنلا:......
مننا يلننزم  الكننالم فنني الزيتننون نننو الننذي يكننان وي لننق بننه النصنناب  والزكنناة مننن زيتننه  ويننرد عليننه مننا تقنندم أنننه قنند 

 يست مف ويؤكف قبف أن يصف إلى مرحلة ال صر.
 .الزكاة زيته في عليه ترب لم أوسق خمسة زيتونه من يرف  لم ومن
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ه نننف يتصننور أن الزيننت يمكننن أن يكننون أكثننر مننن األصننفز مننا يتصننور  فننإذا نقننا لنقصننه عننن النصنناب؛ ألننن
 األصف نقا الور  من باب أولى.

ة؛ ألن الورنوب زكنا اشنتراه النذي علنى ولنيس  زكاتنه ف لينه أكمامنه في ويبس صل  وقد زرعه با  ومن: مالك قان
 نم علينه الزكناة  لكنن لنو باعنه قبنف طيبنه إنما كان بطيب الثمرة  ومن باعه ب د ذلك فقد با  نصنيب المسناكين  ن

افن التمننر إذا احمننر أو   أكمامننه فني ييننبس حتننى الننزر  بين  يصننل  و  وقبنف اكتمننان نمننوه فزكاتنه علننى المشننتري 
نز طيب عندنا عنب تموه اصور وأمن ال انة وبدا صالحه يروز بي ه  ن م  يروز بي ه  فإذا باعه زكاته على م  

  اصار أصنور وا   أحمنر  افن حنق المسناكين فينه ب ند أن يصنير تمنر   هحه  بل  ي ني لون  أو تمر بدا صالاحلو  
 فتدف ه إلى المساكين. ا  نف نقون: اترك ال شر من نذا   تب  حتى يصير تمر  انو باعه قبف أن يصير تمر  

 طنلا: اخرص.
 يخرا لكن وب دينز

 طنلا:......
 زاويترك  نصيب المساكين يترك حتى يصير تمر  

 طنلا:......
    نو يقون: ما أنا براذذه  أنا أبي ه افن  فرصة أبي  البستان كله.

 طنلا:......
 وقت البي ز
 طنلا:......

رحمنه اإلمنام مالنك إشنارته دقيقنة  انظرلكن الزكاة مت لقة افن بذمة المشتري وا   بذمة البا  ز افن نو لو باعه  
طيننب موهننوم قولننه: وقنند صننل  ويننبس فنني   زكاتننه ف ليننه أكمامننه فنني يننبسو  صننل  وقنند زرعننه بننا  ومنننهللا  يقننون: 

 أكمامه  أنه لو باعه قبف ذلك زكاته على منز كالم اإلمام رملة رملة.
ألننه بنا   ؛ن نم  زكاة اشتراه الذي على وليس  زكاته ف ليه أكمامه في ويبس صل  وقد زرعه با  ومنقان مالك: 

يرذ  وي طنى المسناكين فني وقتنه  افن لنو باعنه رملنة قلننا: بنا  نصنيب ب د أن صل  وانتهى ويبس وصل  ألن 
 المساكين  لكن باعه قبف أن ييبس في أكمامه  فنقون: زكاته على المشتري وا   على البا  ز

 طنلا:......
 موهوم كالمه ترى  دعونا م  كالم اإلمامز

 طنلا:......
وأننف ال لنم يقولنون: إذا     ي ني بدا صنالحههن يكتمف اشتدادطيب الزر  قبف أن يشتد  ي ني بدا اشتداده  وقبف أ

صل  رزء من الثمرة راز بي ها  ي ني لو نخلها في البستان بدا صالحها انتهى اإلشكان  أمننا ال اننة  فوني ننذه 
 الحالة من با  زرعه وقد صل  ويبس في أكمامه ف ليه زكاته  وليس على الذي اشتراه زكاة.

 طنلا:......
 ينزأ
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 طنلا:......
 ينزأصل  خالا  
 طنلا:......

اإلمننام كأنننه يمننن  أن يبننا  حتننى ييننبس  ي ننني مننا يكونني أن يبنندو   أكمامننه فنني ييننبس حتننى الننزر  بينن  يصننل  و 
 صالحه  فال يبا  ل ال يضي  حق  نذا فيه ضمان لحق المساكين.

 طنلا:......
 لكن الكالم على الحكم الشرعي إذا.

 طنلا:...... 
 عن الماء. ويست ني

 .ذلك يقون من سم ت وقد  الزكاة ذلك أن: {حصاده يوم حقه وآتوا}: ت الى هللا قون في مالك قان
 صالحه.     يروز بي ه إذا لم يبد  إذا لم يبد  

 فزكنال ذلك  اب الميتنع. طنلا: لم ايهلل  
   أو بشر  القط .للشرر الألرض  ن م  أو تب    الكن افن نو   يروز بي ه قبف بدو صالحه إ  تب   

 .الماء عن ويست ني  أكمامه في ييبس حتى الزر  بي  يصل  و نرر  إلى الكالم األون:  دعونا
 وحين ذ يروز بي ه على ما أفاده.

 لماذا   يصل  بي ه قبف أن ييبسز ليضمن حق المساكين.
 .ذلك يقون من م تس وقد  الزكاة ذلك أن: {حصاده يوم حقه وآتوا}: ت الى هللا قون في مالك قان

 وبهذا قان ابن عباس ورماعة.
 ن ود.
  با  أصف الحا ط  إما األشرار بأرضها  أو األشرار فقط بثمرتها  با  أصف حا طه أصف با  ومن :مالك قان

ننالنذي ننو   المبتنا  علنى ذلنك فزكاة صالحه يبد   لم ثمر أو زر  ذلك وفي   أرض الحا ط أرضه أو الحا ط  ز م 
 .المبتا  على يشترطها أن إ  البا   على ذلك فزكاة بي ه وحف طاب قد كان نوا   المشتري 

 ن م.
 طنلا:......

 لنم ثمنر أو زر  ذلنك وفي  أصف الشرر بثمرتها  أو با  األرض التي فيها الشرر  حا طه أصف با  ومنيقون: 
ن ؛ ألنه إذا بدا صالحه فالزكاة على البا   المبتا  على ذلك فزكاة صالحه يبد    فزكناة بي نه وحف طاب قد كان وا 
 .المبتا  على يشترطها أن إ  البا   على ذلك

 واض  وا   ما نو بواض ز
 زله مان  فماله  ن م انماء المبي   أو إذا با  عبد    طيب النماء
 طنلا:......
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نإ  أن يشترطه المبتا   إ  أن يشنترطه المبتنا  كمنا عنندنا    البنا   علنى ذلنك فزكناة بي نه وحنف طناب قند كنان وا 
 .المبتا  على يشترطها أن إ 
صارت المسألة فيما ذكنره اإلمنامز نحنن نريند ضنمان حنق المسناكين بمنا   يضنر بأربناب األمنوان  باعنه قبنف  ماذا

  لكنننن افن   يصنننل  تسنننليمه ايرنننوز بي نننه اتواق ننن ا   باعنننه عنب نننا  يرنننوز بي نننه اتواق ننناأن يصنننل  لألكنننف  باعنننه تمنننر  
بار أن حق المسناكين مت لنق بنه تمنر رناف  أو مت لنق بنه زبينب رناف  ننف نقنون: ينتظنر نصنيب للمسكين  باعت

  ا  أو أبين  عنب ناالمساكين حتى يرنذز ي نني افترضننا أن المشنتري يقنون: أننا منا أننا بمنتظنر الرنذاذ أننا أبي نه رطب ن
ف علننى أننه يصن  إذا بنندا مناذا عنن حنق المسنناكينز م نروف اإلمنام   يصننح   لكنن الندليف علنى أنننه يصن   الندلي

 صالحه راز بي ه.
 طنلا:......

 طيب غيره  على رأي غيره الذي يريز البي   ماذا يصن  البا  ز 
 طنلا:......

 مننا الننذيحتننى ييننبس فنني أكمامننه مننا يرننوز  و  يرننوز بينن  الننزر  حتننى ييننبس فنني أكمامننه  طيننب والننزر  الحبننوب 
 يضرهز

 طنلا:......
 حتى ييبس  ي ني ما يروز بي ه حتى ييبسزلكن   م ه كالمه في الزر 

 طنلا:......
 وعند غيره.
 طنلا:......

 نذا كالمنا يا أخي.
 طنلا:......
الزكناة   علنى رأي غينر مالنك دعوننافي الزرو  افن  افن الورق بين رأي اإلمنام مالنك ورأي غينره   دعناما يلزم  

لحنق المسناكين  طينب عنند  اضنمان   ؛وز بي نه حتنى يينبسعرفنا اإلمام مالك   ير نحنمتى تطل  قبف أن ييبسز 
 غيره الذي يروز بي ه قبف أن ييبس في أكمامهز

 طنلا:......
ي ننني نننف يرننوز للبننا   أن يشننتر  علننى المبتننا  أن ينندف  الزكنناة مننن نوسننهز مننن نصننيبهز يقننون: أنننا ب ننت عليننك  

شيء يخرا إ  التمر وال نب   هاز ما فيي يبي   قبف أن يتم  وكف شيء يخر  وعليك زكاته  حتى المشتري يب
 الزرو  ما تخرا  لماذاز ألنها غير ظانرة لل يان    تظهر لل يان فخرصها ظن  ن م.

 طنلا:......
 كيفز

 طنلا:...... 
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  شننك أنننه   ضننرر و  ضننرار  فننإذا مثننف التمننر بينن  قبننف وقننت إحننراز حننق المسنناكين بالرننذاذ أو ال نننب قبننف أن 
بند أن يضنمن حنق المسناكين  ي نني نظينر منا قنالوا فني األضنحية  يرنب أن يخنر  منهنا منا يطلنق    ايصير زبيب  

 وأط موا. اعليه لحم للمساكين  كلو 
يقون: فإن أكلها كلها ضمنها  ضمن حق المساكين  يضمن حق المساكين  فإذا تصرف في ننذا المنان   بند أن 

 يضمن حق المسكين.
 طنلا:...... 

 ينزأ
 طنلا:......

نننو األصننف أن المننان يزكننى مننن عينننه  المننان ارتبننا  الزكنناة بنننوس المننان  لكننن إذا رأى أن مصننلحة المسننكين فنني 
ز ب رض   ثياب ونحوه  يقون: فإنه أنو  ماذا توني با اأخذ القيمة وأخذ أيض   -رضي هللا ت الى عنه-قيمته فم اذ 

 ألصحاب محمد عليه الصالة والسالم.
 سم.

 أحسن هللا إليك. 
 :الثمنر من في  زكنال ال من ابن
 أربلد  ملد  يقطف المن ،التمر من أالس  أربل  مل  اجهلل   من ل  كنن إذا الرجل إن :-رحم  هللا تلنلب- منلك قنل

 ال إلد  القطليد  مدن أالسد  أربلد  ملد  يحوهلل المن ،الحلط  من أالس  أربل  مل  يحوهلل المن ،الزباا من أالس 
ل  ،بلض إلب ذلك بلض  اي  اجم   مدن الالاحدهلل الودلف فدي يكالن  حتب زكنال ذلك من ءيي في  اي   لي الا 
 الليدي بودنع أالسد  خمسد  ملد  الالاحدهلل الودلف اياد  مدن القطليد  فدي أال الحلطد  فدي أال الزبادا فدي أال التمر
 التمددر مددن أالسدد  خمسدد  هللالن  فيمددن لددي )) :السددام  ايدد  هللا ودداب هللا رسددالل قددنل كمددن السددام  ايدد  هللا ودداب
 (.(وهللق 
ن  أالسد  خمسد  اياد  لدم فدنن ،الزكدنال ففيد  أالسد  خمسد  ايا  من اسولنل تاك من الالاحهلل الولف في كنن الا 
 .في  زكنال فس

ن أالس  خمس  التمر من الرجل اجذ أن :ذلك التفسار  بلدض إلب بلض  اجم  فنل  ،الألالال  أسمنؤه اختاف  الا 
 الالءددلار الالييضددني السددمراي اهددنك الحلطدد  الكددذلك، فيدد  زكددنال فددس ذلددك ايادد  لددم فددنن ،الزكددنال ذلددك مددن اؤخددذ ثددم

 ،بلدض إلدب ذلدك بلدض  ايد  جمد  أالسد  خمسد كا   ذلك من الرجل حوهلل فنذا ،الاحهلل ولف ذلك كل الالسا 
 ملد  الرجدل قطدف فدنذا الأحمدره أسدالهلله كاد  الزبادا الكدذلك، فيد  زكدنال فدس ذلدك اياد  لدم فدنن ،الزكنال في  الالجي 
 .في  زكنال سف ذلك ايا  لم فنن ،الزكنال في  الجي  أالس  خمس 
ن ،الالزباا الالتمر الحلط  مثل الاحهلل ولف اي :القطلي  الكذلك  الحمدص الالقطلي  ،الألالالهن أسمنؤان اختاف  الا 
 بنلودنع أالسد  خمس  ذلك من الرجل حوهلل فنذا قطلي  أل  اللن   لهلل ثي  من الكل ،الالجابنن الالاالبين الاللهلل 
ن ،السددام  ايدد  هللا ودداب الليددي وددنع ،اسالل  مددن الاحددهلل وددلف مددن لددي  ،كاهددن القطليدد  وددلنلأ مددن كددنن الا 

 .الزكنال في  ال اي  ،بلض إلب بلض  ذلك اجم  فنل  القطلي 
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 فيمدن الالحلطد  القطليد  يان -رضي هللا تلنلب  ل - الخطنا ين  مر فرق  القهلل: -رحم  هللا تلنلب- منلك قنل
 .اللءر لوف الالزباا الحلط  نم الأخذ ،اللءر ملهن فأخذ ،الاحهلل ولف كاهن القطلي  أن الرأى ،اللبط من أخذ
 تكدالن  حتدب الزكدنال فدي بلدض إلدب بلضدهن القطليد  اجمد  كادف :قنئدل قدنل فدنن: -رحم  هللا تلدنلب- منلك قنل

 فدنن :لد  قادل ؟ياهلل ااهللً  يالاحهلل اثلنن الحلط  من اؤخذ الال ،ياهلل ااهللً  يالاحهلل اثلان ملهن يأخذ الالرجل الاحهللال وهللقتهن
 .ياهلل ااهللً  الالرق  من اللهللهلل في أضلنف  بنلهللالنر اؤخذ القهلل ،الوهللق  في اجملنن الالالرق  الذاا
 ال إلدد  :التمددر مددن أالسدد  ثمنليدد  ملهدن فاجددذان الددرجاان يددان يكددالن  اللخادل فددي -رحمدد  هللا تلددنلب- منلددك قدنل

ل  إن كنن سحهللامن ملهن مدن اجد ،فاهن  ااهمن وهللق  أربلد  أالسد  أال  هللملد  خمسد  أالسد ، الل خدر مدن اجد هللالا 
رض الاحهللال كنل  الوهللق   اب ونحا الخمس  اسالس ، اللي   ادب الدذ  جدذ أربلد  أالسد  أقل من ذلك في أ

 أال أقل ملهن وهللق .

الكذلك اللمل في الءركني كاهم في كل زرع من الحيدالا كاهدن يحودهلل أال اللخدل اجدهلل أال الكدرم يقطدف، فنلد  إذا 
حلطد  خمسد  أالسد  كنن كل رجل ملهم اجدهلل مدن التمدر أال يقطدف مدن الزبادا خمسد  أالسد  أال يحودهلل مدن ال

لمدن تجدا الودهللق   ادب مدن ياد   فلاي  في  الزكنال، المن كدنن حقد  أقدل مدن خمسد  أالسد  فدس ودهللق   ايد ، الا 
 جهللاهلله أال قطنف  أال حونهلله خمس  أالس .

: السدل   لدهلللن أن كدل مدن أخرجد  زكنتد  مدن ادذه اسودلنل كاهدن الحلطد  الالتمدر -رحم  هللا تلنلب-قنل منلك 
ثم أمسك  ونحب  بلهلل أن أهللى وهللقت  سلان، ثدم بن د  ألد  لدي   ايد  فدي ثملد  زكدنال  الالزباا الالحيالا كاهن،

حتددب يحددالل  اددب ثملدد  الحددالل مددن اددالم بن دد  إذا كددنن أوددل تاددك اسوددلنل مددن فنئددهللال أال غاراددن الألدد  لددم يكددن 
لمن ذلك بملزل  الطلنم الالحيالا الاللرالض يفاهللان الرجل ثم يمسكهن سلان ثم اييلهدن يدذاا أ ،لاتجنرال ال الرق الا 

فس يكالن  اي  في ثملهن زكنال حتب يحالل  ااهن الحالل من ادالم بن هدن، فدنن كدنن أودل تادك اللدرالض لاتجدنرال 
 فلاب ونحيهن فاهن الزكنال حان اييلهن إذا كنن قهلل حبسهن سل  من االم زكب المنل الذ  ايتن هن ب .

 : باب ما   زكاة فيه من الثمار:-رحمه هللا ت الى-يقون المؤلف 
 زكاة فيه من الثمار. ما  

 قان مالك: إن الررف إذا كان له ما يرد منه أرب ة أوسق من التمر  وما يقطف.
 يرذ بالذان والدان باإلعرام واإلنمان  يقط  ويصرم كما في القاموس.

وما يقطف منه أرب ة أوسق  يقطف يقط   أرب نة أوسنق منن الزبينب  ومنا يحصند مننه أرب نة أوسنق منن الحنطنة  
صد منه أرب ة أوسق من القطنية  أو القطنينة  إننه   يرمن  علينه ب نض ذلنك إلنى ب نض  ي نني   يرمن  وما يح

التمنننر إلنننى الزبينننب  و  ترمننن  الحبنننوب إلنننى القطننناني؛ ألن ننننذه أصنننناف متبايننننة  وا نتونننا  بهنننا مختلنننف  ليسنننت 
ا  األرب نة فإننه   زكناة علينه  متقاربة يرم  ب ضها إلى ب ض  فإذا كان عنده أرب ة أوسق من كف نو  من األننو 

 و  زكاة في شيء من نذه األصناف حتى يتم النصاب ونو خمسة أوسق.
واللوبينا والحمنا  ءز يقنون: تطنبخ مثنف ال ندس والبناقالمناذاالقطنية: اسم رام  للحبوب  اسم رام  للحبوب التي 
 واألرز والسمسم  وليس القم  والش ير من القطاني.

 فيما سبق واللوبيا على أساس أنها حبوب. ءال دس والباقال نو لما ذكر األنوا 
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قننان مالننك: والحبننوب التنني فيهننا الزكنناة الحنطننة والشنن ير والسننلت والننذرة والنندخن واألرز وال نندس والرلبننان واللوبيننا 
 والرلرالن.

 ؛ن نمالقطنينات   ينن التنيي ني حبوب اسم عام يشمف ما اختا باسم الحبوب  وما اخنتا باسنم غينر الحبنوب 
ن كنننان مننن أصنننناف القطنينننة  وقننان: والقطنينننة الحمنننا  ولننذلك أدخلهنننا فننني الحبننوب وأفردننننا نننننا فنني القطنينننة  وا 
وال دس واللوبيا والرلبنان  فنذكرنا فني البنابين  والرنام  لهنذه األمنور كونهنا ممنا ترنب فينه الزكناة  وا   حصنف فينه 

فنني البنناب األون   ارحمننه هللا ت ننالى  فسننمانا حبوب ننمننز   وخلننط فنني البنناب األون وفنني البنناب الثنناني عننند اإلمننام 
  عطوهننا علننى األرز والحنطننة والشنن ير والسننلت والنندخن عطوهننا اسننمانا حبوب نن  وسننمانا قطنيننات فنني البنناب الثنناني

  وأفردننننا نننننا باسنننم خننناا  قنننان: منننا   زكننناة فينننه منننن الثمنننار  ويقصننند بنننذلك منننا   يبلننن  اعليهنننا باعتبارننننا حبوب ننن
 يقصد الرنس  ن م. النصاب  نو  

واللوبينننا والحمنننا واألرز  ءفننني المصنننباذ يقنننون: القطنينننة اسنننم رنننام  للحبنننوب التننني تطنننبخ مثنننف ال ننندس والبننناقال
 والسمسم.

 طنلا:......
    األرز ليس بقطني  نذا كالم صاحب المصباذ.

 ما يطبخ. لماذاثم قان: وليس القم  والش ير من القطاني  
 طنلا:......

نن نن تطننبخ  اإرماع    وهللا مننا أدري  نننو األصننف لننو لننم يسننتثنها لقلنننا داخلننة؛ ألنهننا حبننوب وتطننبخ  لكننن اتقننرض قرض 
 استثنى: وليس القم  والش ير من القطاني  استثنوا نذا.

 طنلا:......
    نو يقون: األرز يطبخ كما نو  ما يطحن وي رن ويخبز.

 طنلا:......
 والحنطةز

 طنلا:......
 لها اصطالحية  كلها اصطالحية يا محمدزعلى كف حان المسألة ك

 طنلا:......
    إذا يبست صارت أص ب من غيرنا.

على كف حان المسألة سهلة ي ني  المقصود في قوله: باب ما   زكاة فيه منن الثمنار    يقصند بنذلك األرنناس  
نما يقصد بذلك ما   يبل  النصاب.  وا 

ة أوسننق مننن التمننر  ومننا يقطننف منننه أرب ننة أوسننق مننن الزبيننب  ومننا قننان: إن الررننف إذا كننان لننه مننا يرنند منننه أرب نن
يحصنند منننه أرب ننة أوسننق مننن الحنطننة  ومننا يحصنند منننه أرب ننة أوسننق مننن القطنيننة  إنننه   يرمنن  ب ننض ذلننك إلننى 
نه ليس عليه في شنيء منن ذلنك زكناة  ي نني لنو  ب ض   ختالف األرناس  السبب في نذا اختالف األرناس  وا 

من نذه األمور مرتم ة  كف واحد أرب   ما عليه زكاة  حتى يكون في الصنف الواحد  اوسق   كان عنده ستة عشر
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  امن التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو فني القطنينة منا يبلن  الصننف الواحند مننه خمسنة أوسنق  سنتين صناع  
 يضنناف ب ضننها إلننى بصننا  النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم؛ ألنهننا أصننناف مختلوننة المننناف   متباينننة األغننراض فننال

 (.))ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة(ب ض  كما قان رسون هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ن كان في الصنف الواحد من تلك األصناف  على اختالف أنواعها  في الصنف الواحد على اختالف أنواعها   وا 

 كاة فيه.ما يبل  خمسة أوسق فويه الزكاة  فإن لم يبل  خمسة أوسق فال ز 
ن اختلونت أسنماؤه وألواننه  ن نم  فإننه يرمن   وتوسير ذلك: أن يرذ الررنف  يقطن  الررنف منن التمنر خمسنة أوسنق وا 
ب ضه إلى ب ض  عنده خمسنة أوسنق منن التمنر  وسنق منن الريند باسنم خناا  والثناني ممنا دوننه باسنم خناا  

مرمننو   إذا ارتمنن  عنننده مننن مرمننو  نننذا برننني  نننذا صننيحاني  نننذا سننكري  نننذا برحنني  المقصننود أنهننا مننن ال
األلننوان واألصننناف خمسننة أوسننق وربننت الزكنناة  مننا نقننون ينظننر لهننذا الصنننف بموننرده مثننف مننا قننان قبننف؛ ألن تلننك 
ن اختلوت أسما ه ؤ أرناس  ونذه أصناف من رنس واحد  الرنس واحد  التمر رنس واحد  لكنه أنوا  وأصناف  وا 

ن مسماه واحد  ثم يؤخنذ منن ذلنك الزكناة  فنإن لنم يبلن  ذلنك فنال زكناة فينه  وألوانه فإنه يرم  ب ضه إلى ب ض؛ أل
لنقصه عن النصاب  وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضناء والشن ير والسنلت كنف ذلنك صننف واحند  ي نني ر نف 
 الحنطة والش ير صنف واحد  ي ني لتقارب مناف ها كما قان  صنف واحد  فيرم  البنر إلنى الشن ير  افن يرنري 

ممكنننز    لمنناذاز اختلننف  اختلننف الرنننس وا     ريف تمننر إلننى ب ننضننالربننا بننين البننر والشنن ير  افن لننو أردنننا أن ن
 لماذاز ألن الرنس واحد وان اختلف الصنف.  يرم  زالصنفز الرنس  طيب أراد أن يرم  بين البر والش ير

يرننوز أخننذ الصننا  بصنناعين ونكننذا  أو  ونننو    كيننف يرمنن  بننين كننذا وكننذا :يننورد إشننكان  يقننون: فننإن قننان قا ننف
 يروز  على اإليرادين.

فإذا حصد الررف من ذلك خمسة أوسق رم  عليه ب نض ذلنك إلنى ب نض  ووربنت فينه الزكناة  فنإن لنم يبلن  ذلنك 
مننن  أو ما ننة أو  امننن الننذرة  وخمسننون صنناع   امننن الشنن ير  وخمسننون صنناع   افننال زكنناة فيننه  عنننده خمسننون صنناع  

المقصود أن المرمو  يكمف نصاب  يضم ب ضه إلى ب ض  ي نني نظينر منا يقنان فني النذنب ما تين من القم   
ن ؛ ألن أغراضنها واحندة  منن ننذه الحيثينة نضنرب  ينورد إشنكان ويرينب عننه  فنإن لنم اوالوضة يكمنف ب ضنها ب ض 

ف والننو  يبلن  ذلنك فنال زكناة فينه  القنون بنأن ننذه األصنناف الداخلنة تحنت رننس واحند؛ ألن ننناك الرننس والصنن
والضرب في ألواظ متقاربنة لكنن بينهنا عمنوم وخصنوا  األعنم الرننس  ثنم الصننف  ثنم الننو   ثنم الضنرب علنى 
خالف بينهم في ترتيبها  المقصود أن الرنس نو األعم  بما قاله اإلمام في ضم نذه األنوا  الداخلة تحت رننس 

ثة أبو حنيوة والشناف ي وأحمند وأبنو ثنور:   تضنم واحد  قان الحسن وطاووس والزنري وعكرمه  وقان األ مة الثال
كننف حبننة عرفننت باسننم منوننرد دون صنناحبها  وننني خالفهننا فنني الخلطننة والط ننم  ي ننني مننا تسننتطي  أن تننأتي بكننيس 

نن ناذرة  وكنيس شنن ير  وكنيس حنطننة وتخلطهمنا م   ن ا  تخلنط الثالثننة م     ن نم  كننف حبنة عرفننت اواحنند   اوتخننر  ط ام 
ى غيرنننا  الشنن ير يحتننا  إلننى نصنناب  الحنطننة تحتننا  إلننى نصنناب  الننذرة تحتننا  إلننى باسننم منوننرد   تضنناف إلنن

 إلى آخره  نذه   يضاف ب ضها إلى ب ض عند األ مة الثالثة.  نصاب
الشاف ي وأحمد قد يتصور الخالف بينهما م  اإلمام مالك؛ ألننا إذا قلنا: ما ة صا  ش ير  وما ة صنا  حنطنة  

ترب فيها الزكاة وا   ما تربز ترب؛ ألنا نضيف ب ضها إلى ب ض  وني نصناب   وما ة صا  ذرة  عند مالك
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لمناذاز ألننه يضنيف ب ضنها إلنى   لكن عنند الشناف ي وأحمند   ترنب  عنند أبني حنيونة ترنب وا   منا ترنبز ترنب
صناب ب ض كمالكز    لماذاز   يشتر  النصاب  فيما سقت السماء ال شر ي مف ب منوم ننذا  فكوننه   ينرى الن

ولذا قان الباري: و  يتره بينننا وبنين  ؛في نذا  فيتوق م  مالك لكن   من حيث المأخذ إنما في المآن يتوق م ه
 أبي حنيوة اختالف في الحكم؛ ألنه   يراعي النصاب في الحبوب كلها  فيزكي القليف والكثير منها.

لرينند والننرديء والضننأن والمنناعز والبخننت وال ننراب  قننان: ورأي مالننك ومننن وافقننه أنهننا متقاربننة المننناف  مثننف الننذنب ا
 ير والسلت متقاربة  و  ينوك ب ضها من ب ض في المنبت والمحصد. فمناف  القم  والش
ير م  الذرة م  القمن  أننوا  تحنت رننس واحند  فيضنم ب ضنها إلنى ب نض كمنا يضنم المناعز إلنى  ي ني ر ف الش

ضم الرواميس إلى البقر ونكذا  وعرفنا كيف يتوق أبو حنيوة من  الضأن  وكما تضم البخاتي إلى ال راب  وكما ت
 مالك من رهة  وم  الشاف ي وأحمد من رهة.

وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره  ي ني يضم ب ضه إلنى ب نض  فنإذا قطنف الررنف مننه خمسنة أوسنق وربنت فينه 
 الزكاة  فإن لم يبل  ذلك فال زكاة فيه. ي ني لنقصه عن النصاب.

 لقطنية: ني صنف واحد  ي ني بإمكانك أن تضم ال دس إلى اللوبيا  الحما إلى السمسم  ن م.وكذلك ا
وكذلك القطنية: ني صننف واحند يضنم ب ضنها إلنى ب نض مثنف الحنطنة والتمنر والزبينب  كنف واحند منهنا صننف  

ن اختلوت أسما ن اختلوت أسماؤنا وألوانها؛ ألنه سبق أن أشار إلى أن التمر رنس واحد وا   ه وألوانه.ؤ وا 
والقطنية الحما وال دس واللوبيا والرلبان  وكف ما ثبت م رفته عند الناس أنه قطنية فإذا حصد الررف من ذلنك 
ن كننان المحصننود مننن أصننناف القطنيننة كلهننا   خمسننة أوسننق بالصننا  األون صننا  النبنني صننلى هللا عليننه وسننلم  وا 

ض  وعليه فيه الزكاة. لتقارب مناف ها  ي ني كما ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يرم  ب ض ذلك إلى ب 
 قان في الحبوب  في القم  والش ير والذرة والدخن وغيرنا.

 طنلا:......
 ن كيلو.و ن ونصف  ن م  سب ما ة وخمساوالصا  متوسط ما قيف فيه كيلو   ثالثما ة صا  :  ي ني إذا قلنان م

حنطة فيما أخنذ منن الننبط  الترنار النذين يريندون ببضنا  هم قان مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية وال
إلى المدينة  ن نم  فنرق بينهنا  ورأى أن القطنينة كلهنا صننف واحند  فأخنذ منهنا ال شنر  وأخنذ منن الحنطنة والزبينب 

 نصف ال شر.
 لماذا أخذ من القطنيات ال شر  وأخذ من الحنطة والزبيب نصف ال شرز سياسة.

 طنلا:......
صننف أن يؤخننذ ال شننر فنني عليننه  نننو يرننب علننيهم مثننف نننذا  واألإلننى مشننقتهم  -رضنني هللا عنننه-ظننر   نننو مننا ن

 الرمي   لكن لماذا أخذ من القطنيات ال شر  ومن الحنطة والزبيب نصف ال شر.
 طنلا: لالجالهلله يللي.

 زماذاورود 
 طنلا:......

 له سياسة.   



16 
 

 طنلا:......
المقصنود منن ننذا التورينق بنين ننذا وننذا  لكنن أننا أنظنر إلنى أب ند منن  ما يلنزم منهنا زكناة  نني ليسنت زكناة  لكنن

 ذلك  أقون: ما وره توريق عمر بين نذا ونذاز 
 طنلا:...... 

 أيهمز
 طنلا:......

ز للقطنيات وا  ز نني المسنألة مسنألة رلنب  رلنب للمديننة  فهنو أخنذ منن القطنينات  نسنبة أعلنى  وأخنذ ماتشري  ل
إليهننا نسننبة أنننزن؛ ليشننر   ي ننني القطنيننات كماليننات  ونننذه ضننروريات فننأراد أن يشننر  مننن الحبننوب التنني يحتننا  

رلننب الضننروريات التنني يحتننا  إليهننا الننناس  فخوننف فنني المننأخوذ وأمننا بالنسننبة للكماليننات  الننذي يشننتري كماليننات 
نن   لمننا تكننون مننثال   لمننا يؤخننذ منهننا ترتونن  أقيامهننا  أنننت انظننر إلننى الرمننرك اقننادر  ولننو ارتو ننت أقيامهننا؛ ألنننه تب  

ن  الحوا ج الضرورية لنذلك  لمنا ينزاد فني الرمنرك  ااألمور الضرورية يخوف عنهنا الرمنرك تنرخا علنى النناس تب  
 ترتو  على الناس.
فنني رلننب المزينند مننن نننذا النننو   وأمننا  اخوننف مننن أرننف أن يطم ننو  -رضنني هللا ت ننالى عنننه-ف مننر بننن الخطنناب 

ن مثنف إ :النناس فني الكمالينات  والنذي يريند كمالينات يتحمنف  لكنن ننف نقنونبالنسبة للكماليات ما يلزم أن يتوسن  
-نننذا الننذي أخننذه عمننر مثننف الرمنناركز ن ننمز    يختلننف  يختلننف عننن الرمننارك  المقصننود أن نننذه ورهننة نظننره 

 الما كانت ن نم الحنطنة والزبينب النناس بحارتنه  ضنرورة  فأخنذ مننه نصنف ال شنر تشنري    -رضي هللا ت الى عنه
 لهم في رلب نذه األمور الضرورية إلى المدينة  أما القطنيات باعتبارنا كماليات هللا ي ينهم. اغيب  وتر 

 قان مالك: فإن قان قا ف: كيف يرم   ن م.
 طنلا:......

 وقد فرق عمر  مالك صاحب التحري والتثبت.
 طنلا:......

 عند مالك ثابت؛ ألنه رزم به.
 طنلا:......

 لكن أليس لإلمام أن يرتهد فيما يصل  أمر الناسز  كلها يرب فيها ال شر 
 طنلا:......

نناك  اللظروف أحيان   األن نذه األمور التي تقبف الزيادة والنقا تب    ؛عمر خليوة راشد  وعلينا بسنته  غير ن م 
ة إذا ظنروف الوقنت يختلنف منن زمنن إلنى زمنن  حتنى الحند  حند السنرق انناك حاريات  وأحيان ن اضرورات  وأحيان  

ارتهند فني أن يكثنر النناس منن رلنب  -رضي هللا ت نالى عننه-كان نناك مراعة وا   كضرورة يخوف فيه  ف مر 
 نذه الضروريات فرغب فيه  ن م  مثلما ارتهد م اوية وغيره  لكن ارتهاد عمر ملزم  ن م.

 طنلا:......
 .نذا إلى نذا أقون: نذا رأي اإلمام مالك  أما رأي غيره من األ مة الثالثة   يضم
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والررنف   قان مالك: فإن قان قا ف: كينف يرمن  القطنينة ب ضنها إلنى ب نض فني الزكناة حتنى تكنون صندقتها واحندة
بيد  ومادام يأخذ منها اثنين بواحد  دن على أن أرناسها مختلونة  ي نني يشنتري اثننين   ايأخذ منها اثنين بواحد يد  

 .ءو واحد من الباقالي ني بإمكانه أن يأخذ كيلوين من ال دس بكيل
يقون: فإن قان قا ف: كيف يرم  القطنية ب ضها إلى ب ض فني الزكناة حتنى تكنون صندقتها واحندة والررنف يأخنذ  

بيد  ن نم يشنتري عشنرة كيلنو منن اللوبينا بخمسنة منن ال ندس  اي ني يشتري منها  من نذه القطاني  اثنين بواحد يد  
 با بينها  وبين ضمها إلى ب ضها إلى ب ضز  ي ني نف نناك تالزم بين رريان الر مثال  

نو اإلشكان ورهه أنها مادام منا يرنري فيهنا ربنا الوضنف فهني أرنناس  أرنناس افن تأخنذ كيلنوين تمنر بكيلنو بنر  
نذا رنس وننذا رننس  فهنف يضنم ننذا إلنى ننذا كمنا نظنم اللوبينا إلنى ال ندسز اإلشنكان أرناب عننه  ي نني تنظينر 

ن كننت تأخننذ ديننار  القطنينات بالنذنب والوضنة  ي ب شنرة درانننم  ي نني ضن ف الننوزن  أو  ا ننني ضنم ننذا إلننى ننذا وا 
 بيد. اأض اف وزن نذا بهذا  لكن على أن تكون يد  

بينندز قيننف لننه فنني الرننواب  ي ننني   تننالزم بننين البننابين: فننإن الننذنب والننورق  او  يؤخننذ مننن الحنطننة اثنننان بواحنند ينند  
 بيد. اأض افه في ال دد من الورق يد   يرم ان في الصدقة  وقد يؤخذ بالدينار

 يروز التواضف ويضم ب ضه إلى ب ض. فليست المسألة مبنية على تحريم التواضف كالذنب والوضة مثال  
 طنلا:......

بينند  فلمننا رنناز ربننا الوضننف عرفنننا أن الرنننس مختلننف   ا   إذا اختلوننت األرننناس فبي ننوا كيننف شنن تم  إذا كننان ينند  
الرنننس مختلننف فلننتكن اللوبيننا النسننبة لل نندس مثننف التمننر منن  الزبيننب  أو مثننف التمننر منن   اختلننف الرنننس  ومننادام

ألنننه اختلننف الرنننس بنندليف رريننان ربننا  ؛  يضننم نننذا االحنطننة  يضننم نننذا إلننى نننذاز اختلننف الرنننس    يضننم  إذ  
 الوضف.

ضنهما إلنى ب نض  و  يرنري اإلمام مالك من رهة أخرى يقون:   تالزم بين البابين باعتبنار أن النقندين يضنم ب 
وعشنرة دراننم يكنون ننذا  اب شنرة دراننم بنالوزن؛ ألن ننذه موزوننات  تنزن ديننار   افيهما ربا الوضف  ي ني تأخنذ ديننار  

   و  يضر.خمسة أض اف مثال  
قان مالك في النخيف يكون بين الررلين فيرذان منها ثمانية أوسنق منن التمنر: إننه   صندقة عليهمنا فيهنا  لننقا 

نننه إن كنان ألحندنما منهنا منا يرنذ منننه ا لنصناب؛ ألن كنف واحند لنه أرب نة  ولننيس عنند كنف واحند منهمنا نصناب  وا 
خمسننة أوسننق  ولمخننر مننا يرننذ منننه أرب ننة أوسننق أو أقننف مننن ذلننك فنني أرض واحنندة كانننت الصنندقة علننى صنناحب 

  األنننه لنم يملننك نصنناب   الخمسنة األوسننق؛ لبلنون النصنناب  ولننيس علنى الننذي رننذ أرب نة أوسننق أو أقننف منهنا صنندقة؛
 ي ني من شر  الوروب ملك النصاب.

وكذلك ال منف فني الشنركاء كلهنم  الشنركاء كلهنم فني كنف زر  منن الحبنوب كلهنا يحصند  ي نني افن شنركة  شنركة 
نننذا البنناب     بالنسننبة  المواشنني تننؤثر فيهننا الخلطننة التنني ننني أقننف مننن الشننركة  صنن  وا    ز تننؤثر فيهننا الخلطننة

 عن الخلطة. الشركة  فضال  تؤثر فيه 
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أو النخننف يرنند أو الكننرم يقطننف زبيبننه  فإنننه إذا كننان كننف ررننف منننهم يرنند مننن التمننر أو يقطننف مننن الزبيننب خمسننة 
أوسننق أو يحصنند مننن الحنطننة ونحننوه خمسننة أوسننق ف ليننه فيننه الزكنناة  ومننن كننان حقننه أقننف مننن خمسننة أوسننق فننال 

نما ترب الصدقة على من بل  رداده أ  و قطافه أو حصاده خمسة أوسق.صدقة عليه  وا 
فنننالم تبر نننننا ملنننك كنننف ررنننف علنننى رهنننة ا سنننتقالن  كنننف ملنننك مسنننتقف وبهنننذا قنننان الكوفينننون  وأحمننند  وأبنننو ثنننور  

ن))ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(وحرتهم:    الحنوينة وغينرنم  ن نم  ا( لكن الكوفيون يمنثلهم أننف النرأي عموم 
 ن مزفهف يقولون بهذا أو يقولون باإلطالقز 

 طنلا:......
 لكن ما يلزم من الكوفيون أن يدخف فيهم أبو حنيوة  ما يلزم؛ ألن الوصف عام.

( وقان الشاف ي: الزكاة في الزرو  والذنب والورق والماشية يزكون زكاة واحدة  ))ليس فيما دون خمسة(وحرتهم: 
فيننه أكثنر مننن نصنناب  ونننو  ارنا بسننتان  حرتنه أن السننلف كننانوا يأخنذون الزكنناة مننن الحنوا ط المشننتركة  ي ننني لننو قند

لون نف نو لشخا أو ألشخااز الشاف ي يقنون: منا أثنر ننذا  دن علنى ألرم  من األخوة  ن م  نف السلف يس
 أن الشركاء إذا بل  مالهم مرموعه النصاب فإن الزكاة تؤخذ منه.

والتمنر والزبينب والحبنوب كلهنا  قان مالك: السنة عندنا أن كف ما أخررت زكاته من ننذه األصنناف كلهنا الحنطنة 
ثننم أمسننكه صنناحبه ب نند أن أدى صنندقته يننوم حصنناده سنننين  أمسننكه سنننين  أدى زكاتننه يننوم حصنناده  ثننم ادخننره  
احتكره عنده سنين  ن نود إلنى زكناة الترنارة عننده  وأننه يونرق بنين المنان المندر  والمنان المحتكنر  ن نم  إذا أمسنكه 

عنندنم  سننين ثنم باعنه أننه  االزكناة إ  إذا كنان مندور   +ر؛ ألننه   يلنزم أن يصنيرز زكناة واحندة  محتكن مناذاسنين 
 ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحون على ثمنه الحون من يوم باعه  من يوم  باعه وا   من يوِم ز

 طنلا:......
ب ألعنرب صدرنا مبني  إذا أضيف الظرف إلى رملة صدرنا مبني بنيت كيوم  ولدته أمه  ولو كان صندرنا م نر 

 ورر بالكسرة.
نمنننا ذلنننك بمنزلنننة الط نننام والحبنننوب  إذا كنننان أصنننف تلنننك األصنننناف منننن فا ننندة أو غيرننننا وأننننه لنننم يكنننن للترنننارة  وا 
وال ننروض يوينندنا الررننف ثننم يمسننكها سنننين ثننم يبي هننا بننذنب أو ورق فننال يكننون عليننه فنني ثمنهننا زكنناة حتننى يحننون 

ة  فننإن كننان أصننف تلننك ال ننروض للترننارة ف لننى صنناحبها فيهننا عليهننا الحننون مننن يننوم باعهننا  ونننذا إذا كانننت للقنينن
 الزكاة حين يبي ها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المان الذي ابتاعها به.

ذا كان مدير   اإذا كان محتكر   وننو الم نروف منن   قومه كنف ب ند كنف حنون ثنم زكناه كمنا فني المدوننة اسنة واحدة  وا 
 مذنب مالك.

 ززا ارتوا  الس ر  وقد أرصدنا للترارة  أليس المحتكر أولى بأن ي اقب من المدورلكن إذا كان ينتظر به
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أرم ين.

 


